
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
CNPJ N° 13.654.405/0001-95

CONTRATO NS 138/2018

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, inscrita no CNPJ/MF sob o n.e 13.654.405/0001-95, neste ato
representado pelo seu Prefeito Senhor João Barbosa de Souza sobrinho, denominada Contratante,
e a empresa: M & J EVENTOS ESTRATÉGICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.e
07.402.344/0002-57, com sede na Travessa Aylon Macedo n^ 190 - Bairro: Nova Barreiras -
Município: Barreiras - Bahia, neste ato representado por sua Sócia Administradora a Sra. MARISA
SALETE GIARETTON PENALBER brasileira, empresária, portadora da cédula de identidade RG n^
142.87180-01 SSP/BA, inscrito no CPF/MF, sob o n^ 524.484.289-72, na forma dos seus estatutos
sociais ou procuração, doravante denominada Contratada, perante as testemunhas abaixo
firmadas, celebram o presente Contrato, de acordo com o constante no Processo ns 1613/2017,
referente ao pregão presencial n® 03/2018, em observância à lei nS 8.666/93, mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas, sendo do tipo menor preço global.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Buffet e decoração,
requisitado pela Secretaria Municipal de Administração.

1.2 Constitui objeto do presente contrato, os serviços abaixo descritos:

LOTE II

ALIMENTAÇÃO/ BEBIDAS

tlteih;' Und Quant , jP,jTo|ai „

1

KIT LANCHE; Contendo 01 Sanduíche natural, cachorro quente ou

similar, 01 unidade de suco, ou refrigerante ou achocolatado de 250

ml, 01 barra de cereal ou bombom de chocolate. Acondicionado em

embalagem descartável com o brasão da Prefeitura Municipal de

Barreiras, com exceção da bebida que deverá estar gelada em

separado. Und 6000 6,00 36.000,00

2

KIT LANCHE ESPECIAL: Contendo 01 und. de suco e ou refrigerante
lata, 01 tipo de fruta desidratada sabores: Uva passa ou banana passa

e/ou similar, 01 Sanduíche, 01 salgado de forno, 01 barra de cereal.
Acondicionado em embalagem descartável com o brasão da

Prefeitura Municipal de Barreiras, com exceção da bebida que deverá
estar gelada em separado. Und 3000 12,00 36.000,00

3
COFFEE BREAK até 20 pessoas= Café, Suco, Refrigerante, água

mineral, 01 tipo de Sanduíche ou salgados e Sequilhos.
Custo Por

Pessoa 1000 9,50 9.500,00

4
COFFEE BREAK DE 21 a 100 pessoas= Café, Suco, Refrigerante, água

mineral, 01 tipo de Sanduíche ou salgados e Sequilhos.
Custo Por

pessoa 1000 9,40 9.400,00

5
COFFEE BREAK de 101 a 500 pessoas= Café, Suco, Refrigerante, água
mineral, 01 tipo de Sanduíche ou salgados e Sequilhos.

Custo Por

pessoa 5000 9,30 46.500,00

6
COFFEE BREAK acima de 501 pessoas= Café, Suco, Refrigerante, água

mineral, 01 tipo de Sanduíche ou salgados e Sequilhos.
Custo Por

pessoa 3000 6,90 20.700,00

7

CAFÉ DA MANHA até 20 pessoas= Café, Leite, Chocolate quente.
Chás, Suco, água mineral, salada de frutas, pães, pães de queijo ou
similar, 01 tipo de Bolo, frios sortidos, ovos mexidos, manteiga,

margarina, patês, geleias.

Custo por

Pessoa

1000 9,50 9.500,00

8

CAFÉ DA MANHA de 21 a 100 pessoas= Café, Leite, Chocolate
quente. Chás, Suco, água mineral, salada de frutas, pães, pães de
queijo ou similar, 01 tipo de Bolo, frios sortidos, ovos mexidos,

manteiga, margarina, patês, geleias.

End.: Rua Edigar de Deus PItta, n° 914, antigo fórum, 1° andar, Aratu, Barreiras- Bahia - Fone:(77) 3614-7114- CNPJ n" 13.654.405/0001-95
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8

CAFÉ DA MANHA de 21 a 100 pessoas= Café, Leite, Chocolate
quente. Chás, Suco, água mineral, salada de frutas, pães, pães de

queijo ou similar, 01 tipo de Bolo, frios sortidos, ovos mexidos,
manteiga, margarina, patês, geleias.

Custo por

Pessoa

1.000

9,40

9.400,00

9

CAFÉ DA MANHA delOl a SOO pessoas= Café, Leite, Chocolate
quente, Chás, Suco, água mineral, salada de frutas, pães, pães de
queijo ou similar, 01 tipo de Bolo, frios sortidos, ovos mexidos,

manteiga, margarina, patês, geleias.

Custo por

Pessoa

5000 9,30 46.500,00

10

CAFÉ DA MANHA acima de 501 pessoas= Café, Leite, Chocolate
quente. Chás, Suco, água mineral, salada de frutas, pães, pães de

queijo ou similar, 01 tipo de Bolo, frios sortidos, ovos mexidos,
manteiga, margarina, patês, geleias.

Custo por

Pessoa

3000 6,90 20.700,00

11

CAFÉ DA MANHA REGIONAL até 20 pessoas= Café, Leite, Suco, água
mineral, frutas, pães, tapioca (beijus), cuscuz, bolos, mingau, raízes,
ovos.

Custo por

Pessoa
500 9,50 4.750,00

12

CAFÉ DA MANHA REGIONAL de 21 a 100 pessoas= Café, Leite, Suco,
água mineral, frutas, pães, tapioca (beijus), cuscuz, bolos, mingau,

raízes, ovos.

Custo por

Pessoa
1000 8,50 8.500,00

13

CAFÉ DA MANHA REGIONAL de 101 a 500 pessoas= Café, Leite, Suco,
água mineral, frutas, pães, tapioca (beijus), cuscuz, bolos, mingau,

raízes, ovos.

Custo por

Pessoa

2000 8,10 16.200,00

14

CAFÉ DA MANHA REGIONAL acima de 501 pessoas= Café, Leite,
Suco, água mineral, frutas, pães, tapioca (beijus), cuscuz, bolos,
mingau, raízes, ovos.

Custo por

Pessoa
1500 6,90 10.350,00

15

COQUETEL até 20 Pessoas; Agua Mineral, Suco, Refrigerante inclusive

diet, gelo em cubo, 06 tipos de salgados 03 tipos de canapés finos, na

proporção de 05 und por pessoa, bandeja de frios, 03 tipos de doces

finos, na proporção de 03 und por pessoa.

Custo por

Pessoa

1000 11,60 11.600,00

16

COQUETEL de 21 a 100 Pessoas: Agua Mineral, Suco, Refrigerante
inclusive diet, gelo em cubo, 06 tipos de salgados e 03 tipos de

canapés finos, na proporção de 05 unds por pessoa, bandeja de frios,
03 tipos de doces finos, na proporção de 03 unds por pessoa.

Custo por

Pessoa

1000 11,50 11.500,00

17

COQUETEL de 101 a 500 Pessoas: Agua Mineral, Suco, Refrigerante

inclusive diet, gelo em cubo, 06 tipos de salgados e 03 tipos de

canapés finos, na proporção de 05 unds por pessoa, bandeja de frios,

03 tipos de doces finos, na proporção de 03 unds por pessoa.

Custo por

Pessoa

5000 11,40 57.000,00

18

COQUETEL acima de 501 Pessoas: Agua Mineral, Suco, Refrigerante
inclusive diet, gelo em cubo, 06 tipos de salgados e 03 tipos de

canapés finos, na proporção de 05 unds por pessoa, bandeja de frios,
03 tipos de doces finos, na proporção de 03 unds por pessoa.

Custo por

Pessoa

4000 10,00 40.000,00

19

ALMOÇO / JANTAR TIPO 01 (500g por pessoa) até 20 pessoas. Buffet
fixo composto de: Saladas de folhas com molho, 02 tipos de proteína
(carne bovina, ave e peixe), 03 acompanhamentos, 01 tipo de
sobremesa, refrigerantes normais e diet, água mineral. Contemplar

louça branca, talheres e todos os utensílios necessário

Custo por

Pessoa

500 26,00 13.000,00

20

ALMOÇO / JANTAR TIPO 01 ((500g por pessoa) de 21 a 100 pessoas.
Buffet fixo composto de: Saladas de folhas com molho, 02 tipos de
proteína (carne bovina, ave e peixe), 03 acompanhamentos, 01 tipo
de sobremesa, refrigerantes normais e diet, água mineral.
Contemplar louçabranca, talheres e todos os utensílios necessário

Custo por

Pessoa

1000 25,90 25.900,00

End.: Rua Edigar de Deus Pitta, n° 914, antigo fórum, 1" andar, Aratu, Barreiras- Bahia - Fone; (77) 3614-7114 - CNPJ n" 13.654.405/0001-95
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21

ALMOÇO / JANTAR TIPO 01 (SOOg por pessoa) de 101 a SOO pessoas.
Buffet fixo composto de: Saladas de folhas com molho, 02 tipos de
proteína {carne bovina, ave e peixe), 03 acompanhamentos, 01 tipo

de sobremesa, refrigerantes normais e diet, água mineral.
Contemplar louça branca, talheres e todos os utensílios necessário

Custo por

Pessoa

1000 2S,80 25.800,00

22

ALMOÇO / JANTAR TIPO 1 (SOOg por pessoa) acima de SOl pessoas.
Buffet fixo composto de: Saladas de folhas com molho, 02 tipos de
proteína (carne bovina, ave e peixe), 03 acompanhamentos, 01 tipo

de sobremesa, refrigerantes normais e diet, água mineral.
Contemplar louça branca, talheres e todos os utensílios necessário

Custo por

Pessoa

1000 2S,70 25.700,00

23

ALMOÇO / JANTAR TIPO 02 (SOOg por pessoa) até 20 pessoas. Buffet
fixo composto de: Saladas de folhas com molho, vegetais grelhados,
02 tipos de proteína (carne bovina, de porco, ave, peixe e camarão),
03 acompanhamentos, 02 tipos de sobremesa, refrigerantes normais

e diet, água mineral. Contemplar louça branca, talheres e todos os
utensílios necessários.

Custo por

Pessoa

300 26,70 8.010,00

24

ALMOÇO / JANTAR TIPO 02 (SOOg por pessoa) de 21 a 100 pessoas.

Buffet fixo composto de: Saladas de folhas com molho, vegetais
grelhados, 02 tipos de proteína (carne bovina, de porco, ave, peixe e

camarão), 03 acompanhamentos, 02 tipos de sobremesa,

refrigerantes normais e diet, água mineral. Contemplar louça branca
, talheres e todos os utensílios necessários.

Custo por

Pessoa

300 26,60 7.980,00

25

ALMOÇO / JANTAR TIPO 02 (SOOg por pessoa) de 101 a SOO pessoas.
Buffet fixo composto de: Saladas de folhas com molho, vegetais
grelhados, 02 tipos de proteína (carne bovina, de porco, ave, peixe e

camarão), 03 acompanhamentos, 02 tipos de sobremesa,
refrigerantes normais e diet, água mineral. Contemplar louça branca,

talheres e todos os utensílios necessários.

Custo por

Pessoa

SOO 26,S0 13.250,00

26

ALMOÇO / JANTAR TIPO 02 (SOOg por pessoa) acima de SOl pessoas.
Buffet fixo composto de: Saladas de folhas com molho, vegetais
grelhados, 02 tipos de proteína ( carne bovina, de porco, ave, peixe e
camarão), 03 acompanhamentos, 02 tipos de sobremesa,

refrigerantes normais e diet, água mineral. Contemplar louça branca,
talheres e todos os utensílios necessários.

Custo por

Pessoa

1000 26,20 26.200,00

27

ALMOÇO / JANTAR COMIDA TÍPICA (SOOg por pessoa) até 20
pessoas. Buffet fixo composto de comidas regionais, comida baiana

ou feijoada. 03 acompanhamentos, 01 tipo de sobremesa,

refrigerantes normais e diet, água mineral. Contemplar louça branca,
talheres e todos os utensílios necessários.

Custo por

Pessoa

SOO 26,00 13.000,00

28

ALMOÇO / JANTAR COMIDA TÍPICA (SOOg por pessoa) de 21 até 100
pessoas. Buffet fixo composto de comidas regionais, comida baiana,
ou feijoada. 03 acompanhamentos, 01 tipo de sobremesa,

refrigerantes normais e diet, água mineral. Contemplar louça branca,
talheres e todos os utensílios necessários .

Custo por

Pessoa

600 2S,90 15.540,00

29

ALMOÇO / JANTAR COMIDA TÍPICA(SOOg por pessoa) acima de a SOO
pessoas. Buffet fixo composto de comidas regionais, comida baiana,
ou feijoada, 03 acompanhamentos, 01 tipo de sobremesa,

refrigerantes normais e diet, água mineral. Contemplar louça branca,
talheres e todos os utensílios necessários.

Custo por

Pessoa

1000 2S,70 25.700,00

30

CAMARIM ATRAÇÃO PEQUENO PORTE: Bandeja com salgados
diversos com SO unds. Bandeja de frutas com 03 tipos de frutas, 24
garrafas de água mineral de SOO ml, 24 refrigerantes em lata de 3S0
ml

camarim

2S0 163,28 40.820,00

645.000,00

End.: Rua Edigar de Deus Pltta, n° 914, antigo fórum, 1® andar, Aratu, Barreiras- Bahia - Fone: (77) 3614-7114 - CNPJ n" 13.654.405/0001-95

Página 3 de 13



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
CNPJ N° 13.654.405/0001-95

1.3 A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1 As notas fiscais/faturas deverão ser apresentadas, após a execução dos serviços, ao Setor de
Compras do Município, acompanhadas de documento comprobatório da execução do serviço
devidamente atestado pelo servidor designado para acompanhar o serviço;

2.2 O pagamento será em até 30 (trinta) dias após prestação dos serviços e emissão da nota fiscal
que deverá ser atestada pela Secretaria solicitante.

2.3 Para efeito de pagamento, a Contabilidade consultará a regularidade da empresa junto ao
SICAF. Se constar documentos vencidos ou não estando à mesma cadastrada no Sistema,

deverá apresentar os seguintes documentos:
I - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
II - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
fornecido pela CEF-Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.5 8.036/90);
III - Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal;
IV - Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá
ser obtida no site www.tst.jus.br/certidão;

2.4 Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da
CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO

3.1 Será reajustado o contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, a
contar da data da proposta, adotando-se o índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) da
Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que venha a substituí-lo.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS

4.1 O prazo de execução do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite máximo de 60

(sessenta) meses, desde que haja condições e preços mais vantajosos para a Administração,
conforme previsto no Artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93.

4.2 O prazo para início da execução será conforme solicitação da Secretaria requisitante.

4.3 Este prazo poderá ser prorrogado, a critério da unidade administrativa solicitante, mantidos
todos os direitos, obrigações e responsabilidades, desde que ocorra qualquer um dos motivos

relacionados no art. 57, § 1®, da Lei Federal n® 8.666/93, prorrogação essa que deverá ser

devidamente justificada e instrumentalizada por termo aditivo.

End.: Rua Edigar de Deus PItta, n" 914, antigo fórum, 1° andar, Aratu, Barreiras- Bahia - Fone: (77) 3614-7114 - CNPJ n° 13.654.405/0C01-95
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CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 Os recursos financeiros correrão sob as rubricas:

Unidade: 03.02 - Gabinete do Prefeito

Projeto/Atividade: 2002 - Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito
Elemento da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços Pessoa Jurídica - PJ
Fonte de Recurso: 00 - Recurso Ordinário

Unidade: 03.03 - Gabinete da Vice Prefeita

Projeto/Atividade: 2006 - Gestão das Ações do Gabinete da Vice Prefeita
Elemento da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços Pessoa Jurídica - PJ

Fonte de Recurso: 00 - Recurso Ordinário

Unidade: 03.04 - Procuradoria Geral do Município

Projeto/Atividade: 2007 - Gestão das Ações da Proc. Jurídica do Município

Elemento da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços Pessoa Jurídica - PJ

Fonte de Recurso: 00- Recurso Ordinário

Unidade: 03.05 - Controladoria Geral do Município

Projeto/Atividade: 2008 - Gestão das Ações da Controladoria
Elemento da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços Pessoa Jurídica - PJ

Fonte de Recurso: 00 - Recurso Ordinário

Unidade: 03.06 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Projeto/Atividade: 2112 - Gestão das Ações da Sec. de Adm. e Planejamento
Elemento da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços Pessoa Jurídica - PJ
Fonte de Recurso: 00 - Recurso Ordinário

Unidade: 03.07 - Secretaria Municipal de Fazenda

Projeto/Atividade: 2009 - Gestão das Ações da Sec. da Fazenda
Elemento da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços Pessoa Jurídica - PJ
Fonte de Recurso: 00 - Recurso Ordinário

Unidade: 03.08-Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Projeto/Atividade: 2010 - Gestão das Ações da Sec. de Educação
Projeto/Atividade: 2012 - Gestão das Ações de Cultura
Projeto/Atividade: 2025 - Gestão das Ações do Salário Educação - OSE
Elemento da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços Pessoa Jurídica - PJ

Fonte de Recurso: 01 - Receita e Transf. de Imposto - Educação 25%

Fonte de Recurso: 04 - Contrib. ao Prog. Ensino Fund. - Sal. Educação

Unidade: 30.801 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FUNDEB
Unidade: 03.08.50- Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FUNDEB
Projeto/Atividade: 2014 -Gestão das Ações do Fundeb 40%
Elemento da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços Pessoa Jurídica - PJ
Fonte de Recurso: 19-Transferência FUNDEB(aplicação em outras despesas da Educação Básica)
Fonte de Recurso: 95 - Ação Judicial Fundef- Precatórios

Unidade: 03.09 - Secretaria Municipal de Saúde

Projeto/Atividade: 2035 - Manutenção da Sec. Municipal de Saúde
Elemento da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços Pessoa Jurídica - PJ
Fonte de Recurso: 02 - Receita e Transf. de Imposto - Saúde 15%

Unidade: 03.10 - Secretaria Municipal de Agricultura, Tecnologia, Ind. e Com.
Projeto/Atividade: 2073 - Gestão das Ações da Sec. Agric. Tec. Ind. e Com,

End.: Rua Edigar de Deus Pitta, n" 914, antigo fórum, 1" andar, Aratu, Barreiras- Bahia - Fone: (77) 3614-7114- CNPJ n° 13.654.40S/0001-9S
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Elemento da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços Pessoa Jurídica - PJ
Fonte de Recurso: 00 - Recurso Ordinário

Unidade: 03.11 - Secretaria Mun. de infraestrutura. Obras, Serv. Pub. e Transp.
Projeto/Atividade: 2031 - Manut. da Sec. de Infraest. Obras, Serv. Pub. e Transp.
Elemento da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços Pessoa Jurídica - PJ
Fonte de Recurso: 00 - Recursos Ordinários

Unidade: 03.12 - Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito
Projeto/Atividade: 2107 - Manut. da Sec. de Segurança Cidadã e Trânsito
Elemento da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços Pessoa Jurídica - PJ
Fonte de Recurso: 00 - Recursos Ordinários

Unidade: 03.12.50 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho
Projeto/Atividade: 2003 - Manut. da Sec. Mun. de Assistência Social e Trabalho
Elemento da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços Pessoa Jurídica - PJ
Fonte de Recurso: 00 - Recurso Ordinário

Unidade: 03.14 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo

Projeto/Atividade: 2052 - Manut. das Ações da Sec. Mun. Meio Amb. e Turismo
Elemento da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços Pessoa Jurídica - PJ
Fonte de Recurso: 00 - Recursos Ordinário

Unidade: 31.001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade: 03.12.51 - Fundo Municipal de Assistência Social ,

Projeto/Atividade: 2117 - Gerenciamento do Fundo Mun. de Assistência Social—^
Projeto/Atividade 2118 - Ações do PAEFI - Piso Fixo de Média Complexidade—
Projeto/Atividade 2119 - Serv. de Convivência e Fort. de Vinculo - SCFV

Projeto/Atividade 2123 - Gestão do AEPETI - Ações Est. Do Prg. De Erradicação do Trb. Infantil
Projeto/Atividade 2125 - Manut. do Centro de Ref. e Atend. à Mulher - CRAM
Projeto/Atividade 2127 - Manutenção do Conselho Tutelar

Projeto/Atividade 2061 - Manutenção das Ações do CRAS*—
Projeto/Atividade 2062 - Des. das Ações do índice de Ges. Descent. IGD/BF-^
Projeto/Atividade 2067 - Ações do PBF - Proteção Social Básico - Estado/B»—«•
Elemento da Despesa: 33^90.39 - Outros Serviços Pessoa Jurídica - PJ
Fonte de Recurso: 28 - FEAS

Fonte de Recurso: 29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Fonte de Recurso: 00 - Recurso Ordinário

Unidade: 30.901 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Unidade: 03.09.50 - Fundo Municipal de Saúde de Barreiras - FMSB

Projeto/Atividade: 2036 - Gestão das Ações da Saúde 15%
Projeto/Atividade: 2037 - Gestão das Ações de Alta e Média Complexidade
Projeto/Atividade: 2039 - Gestão e Amp. do Atend. Básico a Pop. FMS/PAB
Projeto/Atividade: 2041- Desenv. do Programa de Saúde da Família - PSF
Projeto/Atividade: 2042 - Gst. do Centro de Ref. em Saúde do Trb. - CERESTE

Projeto/Atividade: 2044- Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica
Projeto/Atividade: 2045 - Gestão das Ações de Vigilância Sanitária
Projeto/Atividade: 2047 - Gst. das Ações Cto. Reab. Def. Oeste - CEPROESTE
Projeto/Atividade: 2049 - Manutenção da SAMU
Elemento da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços Pessoa Jurídica - PJ
Fonte de Recurso: 02 - Receita e Transf. de Imposto - Saúde 15%
Fonte de Recurso: 14 - Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS
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Unidade: 31.401 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

Unidade: 03.14.50 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

Projeto/Atividade: 2053 - Manutenção das Ações do Fundo de Meio Ambiente
Elemento da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços Pessoa Jurídica - PJ
Fonte de Recurso: 00 - Recurso do Fundo

CLÁUSULA SEXTA - REGIME DE EXECUÇÃO

6.10 regime de execução será o de empreitada por preço global.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1 Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE, para o fiel desempenho das atividades

específicas;

7.2 Disponibilizar acesso às instalações onde será realizado o evento, para fiscalização e

acompanhamento por parte da CONTRATANTE;

7.3 Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE;

7.4 Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos na legislação vigente, e de

quaisquer outros, em decorrência da sua condição de empregadora, no que diz respeito aos

seus empregados;

7.5 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham ser vítimas os seus empregados
em serviço, cumprindo todas as suas obrigações quanto às leis trabalhistas e previdenciárias e

lhes assegurando as demais exigências para o exercício das atividades;

7.6 Indicar um preposto, com experiência comprovada em coordenação de eventos há no mínimo
02 (dois) anos, a quem a fiscalização se reportará de forma ágil;

7.7 Comunicar ao Gestor do Contrato da Unidade Demandante, por escrito, qualquer

anormalidade ou impropriedade verificada na execução dos serviços e prestar os
esclarecimentos necessários, para deliberação e mudança dos detalhes por parte do
Cerimonial, durante a fase de planejamento do evento;

7.8 Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do
pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, que venham a incidir sobre os serviços, objeto do presente Termo de Referência;

7.9 Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,

terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou omissão, dolosa ou

culposa, de seus prepostos ou de quem em seu nome agir;
7.10 Providenciar a imediata troca de todo equipamento que vier a apresentar defeito durante

a realização de qualquer evento, no menor prazo possível; possuir infraestrutura adequada,
suficiente e compatível à administração, organização e execução dos serviços objeto deste
Termo de Referência, utilizando-se de pessoal especializado e capacitado;

7.11 Responsabilizar-se pela obtenção de todas as liberações, licenças e alvarás necessários ao

evento. Junto ao corpo de bombeiros, a defesa civil, ao Juizado de menores e outros órgãos,
que se façam necessários, no caso de contratação do item/serviço executado;

7.12 A Contratada deverá observar rigorosamente a legislação sanitária e as normas

regulamentares sobre higiene, medicina e segurança do trabalho emanadas dos órgãos
públicos competentes.
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7.12.1 Em caso de interdição das instalações próprias da empresa em decorrência de
eventual auto de infração, o contrato poderá ser rescindido de pleno direito, adotando a
Prefeitura Municipal de Barreiras, as providências cabíveis.

7.13 A CONTRATADA deverá obedecer a proibição disposta no Art. 75, Inciso XXXIII, da CF, qual
seja, não poderá empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
em qualquer trabalho menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;

7.14 Fornecer relatórios mensais de eventos demandados, realizados, notas fiscais emitidas e

notas fiscais pagas até o quinto dia útil do mês subsequente bem como relatórios detalhado;
7.15 Executar a correção imediata de serviço em desacordo com o requerido, conforme

solicitação do fiscal da CONTRATANTE, durante a realização do evento, ressalvados os casos
fortuitos ou de força maior, devidamente justificados.

7.16 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato a ser

firmado.

7.17 Realizar todas as transações comerciais necessárias à execução dos serviços contratados
exclusivamente em seu próprio nome, observadas as legislações de regência.

7.18 Por ocasião de auditorias interna ou externa, apresentar documentação solicitada
comprobatória dos serviços contratados;

7.19 Apresentar relatório fotográfico dos itens contratados através de Ordem de Serviço
demandada pela Unidade demandante e registro público, para fins comprobatórios, quando
solicitado;

7.20 Manter, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com as exigências

deste Termo de Referência, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no

processo, durante a vigência contratual.

7.21 Cumprir o que estabelece a legislação e normas vigentes sobre a acessibilidade das

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, em todos os ambientes onde

serão realizados os eventos (Leis 10.048/2000 e 10.098/2000; Decreto Lei n® 5.296/2004).
7.22 Apresentar obrigatoriamente junto à Nota Fiscal os seguintes documentos

comprobatórios: relatório consolidado dos serviços efetivamente prestados, listas de presença
de acordo com a realidade do evento, lista de almoço e jantar. Quando houver justificativa em

relação ao quantitativo dos serviços contratados, apresentar documentos que comprovem a

contratação e o pagamento dos serviços.

7.23 Retirar a estrutura do evento, quando houver, no prazo estipulado pela CONTRATANTE,

após o término do mesmo.

7.24 Todos os equipamentos deverão estar em pleno funcionamento 02 (duas) horas antes
do início do evento, sendo recolhidos ao final, exceto quando de ocorrência fora da

normalidade de execução contratual.
7.24.1 Considera-se condições fora da normalidade da execução contratual que autorizam

demandas, com prazo inferior ao estabelecido no subitem 7.24 aquelas situações atípicas
decorrentes de caso fortuito ou força maior, ou quando decorrentes de demandas que
venham a se dar em prazo inferior a 24 horas da realização do evento, como, por exemplo.
Coletivas de Imprensa que terão tratativas diferenciada nos prazos e o envio de proposta
será de até 14 (quatorze) horas antes do evento. Tal condição se justifica em função da
peculiaridade para o atendimento em curto espaço de tempo das necessidades do
Cerimonial da Prefeitura Municipal de Barreiras que ocorrerão muitas vezes de forma
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urgente e inesperada. Em quaisquer das ocorrências indicadas que redundam no
descumprimento do prazo estabelecido no subitem 7.22, deverá haver inequívoca
comprovação do fato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.1 Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus serviços
dentro das normas estabelecidas no Termo;

8.2 Disponibilizar a relação dos participantes para o contratado e as demais informações
necessárias, inclusive alterações no quantitativo, nos prazos definidos no Termo de Referência
ou, quando possível, de acordo com prazos negociados com a CONTRATADA;

8.3 Responsabilizar-se pela assinatura das listas de presença, nos moldes dos Órgãos de
Fiscalização, utilizando os serviços disponíveis que possibilitem o apoio a essa atividade;

8.4 Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do
serviço, em tempo hábil, para que a empresa possa reparar o dano e/ou utilizar do direito do
contraditório e ampla defesa, quando for o caso;

8.5 Emitir Ordem de Serviço para a prestação do objeto do Termo de Referência;
8.6 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;

8.7 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
8.8 Supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços objeto desta licitação, sob o aspecto

qualitativo e quantitativo, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço
que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas, respeitados os prazos
definidos no Termo de Referência, concedendo à contratada o direito de resposta e ampla

defesa, antes de efetuar qualquer retenção ou glosa.

8.9 Efetuar o pagamento à Contratada, na forma e prazos pactuados.

8.10 Rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as exigências do
Termo de Referência e seus anexos.

CLÁUSULA NONA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

9.1 Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA
qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando
como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

10.1 O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no
todo ou em parte sem previa e expressa anuência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES

11.1 Ficará impedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
sem prejuízo das multas previstas no Termo e das demais cominações referidas no Capítulo IV da
Lei n 8.666/93, no que couber garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que:

a) Deixar de entregar a documentação exigida no Edital;

b) No prazo determinado, não retirar a Nota Fiscal.
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c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto do Pregão;
e) Não mantiver a proposta, injustificada mente;

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo;
h) Cometer fraude fiscal.

11.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão, a Administração da Prefeitura
Municipal de Barreiras, poderá garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as
seguintes sanções;

a) Advertência;

b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do
contrato, tomando por base o valor global do respectivo lote;

c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 169 (décimo sexto) dia, até o 30® dia de
atraso.

d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com

Administração por período não superior a dois (2) anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.

11.3 O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias,
poderá ensejar a rescisão do contrato.

11.4 As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade,
recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida,
serão cobradas judicialmente.

11.5 Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das penalidades previstas nos 11.1 e 11.2, alíneas
"b", "c", "d", "e" e "f.

11.6 Da aplicação das penalidades previstas nos itens 11.1 e 11.2 caberá recurso, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio
da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, faze-lo subir devidamente
informado.

11.7 As sanções previstas no item 11.2, alíneas "b", "c" e "d", poderão ser aplicadas
conjuntamente com as demais penalidades previstas no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS ALTERAÇÕES E RESCISÃO

12.1 O presente contrato poderá ser alterado mediante celebração de termos aditivos, e
rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, com as conseqüências
indicadas no artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste contrato.

12.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,

assegurando o direito à prévia e ampla defesa.

12.3 No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento do serviço

já entregue e aprovado pelo CONTRATANTE.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

13.1 O acompanhamento e fiscalização do objeto serão realizados por meio de fiscal de contrato

designado pela Secretaria Solicitante, de acordo com o art. 67 da Lei n. 8.666/93.

13.2 Caberá à fiscalização (fiscal setorial):

13.2.1 Rejeitar e solicitar a substituição dos serviços realizados em desacordo com o descrito no

Termo de Referência;

13.2.2 Verificar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários,

de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato;

13.2.3 Providenciar o atesto da Nota Fiscal, verificando as informações do relatório de

acompanhamento do evento, que deverá estar adequada à cobrança, juntando a Nota Fiscal toda

documentação possível à comprovação da execução dos itens, documentos como:

13.2.3.1 Relação de todos os participantes do evento (listas de presença), com dados

completos e fidedignos dos participantes, tais como nome completo, cargo, endereço e

telefone e/ou relatório fotográfico dos itens contratados através da Ordem de Serviços -

quando necessário, a depender da especificidade do evento;

13.2.3.2 Cópia de todas as notas fiscais relativas aos serviços, quando subcontratados por

taxa de administração pela empresa organizadora, de forma a possibiiitar a identificação da

despesa executada, e autorização de contratação do fiscal que demandou o serviço;

13.3A fiscalização deverá:

13.3.1 Manter registro de ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando

todas as ações necessárias para a regularização das faltas ou defeitos.

13.3.2 Verificar e exigir que seja anexado à Nota Fiscal o relatório de acompanhamento

do evento.

13.4A fiscalização, exercida no interesse exciusivo das Secretarias Municipais, não exclui e nem

reduz a responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer

irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em corresponsabilidade do poder púbiico ou

de seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de ação ou omissão

funcional, apurada na forma da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

14.1 Os serviços, objeto do Termo de Referência, poderão ser realizados em todo o Município de

Barreiras.

14.2 Os serviços deverão ser prestados, sob demanda, de acordo com o período e itens

especificados em Ordem de Serviço, própria de cada evento, a ser emitida pela Secretaria

solicitante ou Gabinete do Prefeito, a depender da programação dos eventos, desde que a

demanda esteja de acordo com o objeto do contrato.
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14.3 Eventualmente, mediante prévio acordo, poderá haver modificações dos Itens

componentes dos cardápios.

14.4 Todos os Itens deverão ser preparados no mesmo dia do evento e os produtos

Industrializados deverão estar dentro do seu prazo de validade.

14.5 As bebidas deverão estar geladas no momento do evento, cabendo à contratada tornar

viável essa condição.

14.60S serviços serão prestados de acordo com a conveniência e necessidade da

Administração Pública Municipal.

14.7As Ordens de Serviço serão emitidas nos seguintes prazos:

a) Até 24h antes da data prevista para realização de eventos com público previsto de até

100 pessoas (reuniões no Gabinete, anúncios e assinaturas de atos, reuniões na sala

reservada, cafés da manhã, almoços, etc...);

b) Até 48h antes da data prevista para realização de eventos com público previsto de 101

pessoas até 450 pessoas;

c) Até 72h antes da data prevista para realização de eventos com público previsto

superior a 451 pessoas;

d) Até 24h antes da data prevista para realização de coletivas de imprensa.

14.8A contratada deverá elaborar e enviar proposta de preços Inicial para a Unidade

demandante, a contar da data de recebimento da Ordem de Serviço, nos seguintes prazos:

a) Evento com público previsto de até 100 pessoas (reuniões no gabinete, anúncios e

assinaturas de atos, reuniões na sala reservada, cafés da manhã, almoços, etc...): 14h

b) Evento com público previsto acima de 100 pessoas: 24h

c) Coletivas de Imprensa: 14h

14.9 A Contratada deverá apresentar, no mínimo, 02 (duas) propostas, equivalentes, de local

para realização do evento, juntamente com a proposta de preços Inicial, para que a Unidade

Demandante opte pela que melhor se encaixa ao perfil do evento solicitado, sempre

respeitando os princípios que regem a Administração Pública.

14.10 Quando não for possível enviar duas propostas de local a Contratada deverá

apresentar comprovações de tentativas de negociação que foram negadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL E RETENÇÃO:

15.1. Em garantia da fiel e efetiva execução dos trabalhos que serão contratados, a empresa

llcitante vencedora do certame deverá prestar caução no valor de correspondente a 5% (cinco por

cento) do valor do Contrato, conforme art. 56, § is, da Lei 8.666/93, caso seja vencedora do
Certame.

15.1.1. A garantia prestada somente será devolvida, mediante requerimento do interessado, após

a execução do Contrato, ou seja, quando cumpridas todas as cláusulas contratuais, conforme
autoriza o artigo 56, parágrafo 4® da Lei 8666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 Serão partes integrantes deste contrato:
a) Edital e Anexos;

b) Proposta de Preços da CONTRATADA;

c) Processo administrativo ns 1613/2017.

16.2 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as
correspondências encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma
produzirão efeito.

16.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei
Federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.1 Fica eleito o foro da Cidade de Barreiras, Estado da Bahia, como o competente para dirimir
questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, na presença das testemunhas abaixo, assinam as partes
este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Barreiras, BA - 06 de Junho de 2018

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO

Prefeito Municipal

MSd EVENTOS ESTRATÉGICOS LTDA

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

NOME: NOME:

CPF: CPF:
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